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De griffier van de rechtbank te 's-Gravenhage,

gezien de nota van kosten strekkende tot het betalen van een bedrag van € 254,-

alsmede de daarop gevolgde schriftelijke aanmaningen waarbij onderstaande
schuldenaar werd verzocht dit bedrag te voldoen;

gezien artikel 22 lid 1 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken;

overwegende dat in der minne geen betaling van dat bedrag is te verkrijgen;

BEVEELT:

J. van den Wittenboer
Kastanje 28

5731 NK Mierlo

om binnen een maand na de betekening van dit dwangbevel aan de griffier

voornoemd bedrag van € 254,- te voldoen, vermeerderd met alle aan de
invordering verbonden kosten, waaronder de kosten van betekening van dit

dwangbevel en het honorarium van degene die met de invordering wordt belast
(vermeerderd met 19% BTW) daarover indien voormelde betalingen achterwege
blijven.

Uitgevaardigd op door de griffier.

Uitvoerbaar verklaard door de in voormeld artikel 22 bedoelde rechter

ivenhage d.d., 2. 3 /s/ & *

Deb.nr: :

Nota.nr : 1121013147

Uitgegeven voor eerste gross

2 JUtii 2008

de Griffier



GROEMEWEGEH
EN PARTNERS

GERECHTSDEURWAARDERS

De heer J. P. van den Wittenboer
h.o. Audio-Rarities
Kastanje 28
5731 NK MIERLO (202)

dossier JOV/160809156/jov, Deze zaak wordt behandeld door Hr. J.W. Voortman,
telnr.: (088)5151661, e-mail: jw.voortman@groenewegen.com

zeventiende juni
Heden, de - tweeduizendacht.

Op verzoek van de de Griffier van het Rechterlijk College zoals genoemd in het ten deze
betekende dwangbevel, verder te noemen rekwirant(e), die voor deze zaak tot aan het uiteinde

van de executie van na te melden titel woonplaats kiest te 's-Gravenhage aan de Laan 20 op het

kantoor van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders, terwijl - voor zover nodig - mede
woonplaats wordt gekozen op het kantoor van de hierna genoemde gerechtsdeurwaarder.

Heb ik, Hendrikus Joannes Leopold Oomes, gerechtsdeurwaarder met plaats van vestigim
Arnhem, woonplaats hebbende en kantoorhoudende aldaar aan de Zijpendaalseweg 89,

AAN:

Joannes Petrus van den Wittenboer, geboren 14 mei 1955, wonende te MIERLO (5731 NK)
aan het adres Kastanje 28, verder te noemen gerekwireerde, aldaar aan dat adres mijn exploot

doende eri afschrift van dit exploot en van na te melden titel latende aan:
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"^ drh.ggk.

BETEKEND:

een in executoriale vorm uitgegeven dwangbevel door rekwirant(e) executoriaal verklaard en
uitgevaardigd ten laste van gerekwireerde(n) op 2 juni 2008.

Voorts heb ik, (tgv.knd.) gerechtsdeurwaarder, mijn exploot doende als hiervoor vermeld, de
gerekwireerde krachtens de hierbij betekende titel,
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DEN HAAG



GROENEWEGEN
EN PARTNERS

GERECHTSDEURWAARDERS

IN NAAM DER KONINGIN BEVEL GEDAAN:

om binnen EEN MAAND NA HEDEN aan de inhoud van die titel te voldoen en derhalve aan mij,

(tgv.knd.) gerechtsdeurwaarder, ten behoeve van rekwirant(e) tegen behoorlijk bewijs van
kwijting te betalen:

1. de toegewezen hoofdsom € 254,00
2. de invorderingskosten € 89,25 (incl. BTW)
3. de kosten van dit exploot € 82,24 (incl. BTW)

onverminderd alle verdere gerechts- en executiekosten, waarop hetgeen reeds is voldaan in

mindering kan strekken.

MET AANZEGGING:

dat bij niet en/of niet tijdige voldoening aan dit bevel zal worden overgegaan tot de
tenuitvoerlegging van voormelde titel door de inbeslagname van de roerende en/of onroerende
zaken van de gerekwireerde en voorts door alle andere middelen rechtens, dat de gerekwireerde
voorts ingevolge het bepaalde in de wet gehouden is dtresct na her'verstrijken van de gestelde

termijn aan mij (tgv.knd.) gerechtsdeurwaarder zijn/haaif bro\(nej*) van inkomsten op te geven.

De kosten van dit exploot zijn:

Betekening Bevel € 69,11
Informatiekosten € 0,00

Toeslag BTW-schade

TOTAAL

€
€

69,11
13,13

82,24

De eisende partij(en) kan (kunnen) de BTW niet verrekenerXjn de zinyjHrlfe Wet bpVle Omzet-belasting 1968,
zodat de kosten van dit exploot zijn verhoogd met een toeslagTTjHtTJ^aan het tarief van de omzetbelasting.
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U bent thans in totaal verschuldigd €. 425,49

DEN HAAG
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De heer J.P. van den Wittenboer

Kastanje 28
5731 NK MIERLO

Inzake
Dossiernummer
Behandeld door

Telefoon/fax

Uw dossier Online

RECHTBANK 'S GRAVENHAGE BEDRIJFSBUREAU / WITTENBOER J.P. VAN DEN
160809156 /JOV/jov

J.W. Voortman
(088)5151661/(088)5151601
voor inzage, reactie(s) en betalingen ga naar www.qroenewegen.com en klik op
"Dossier Online" (inlogcode : 395500)

Den Haag, 25 november 2009

Geachte heer Van den Wittenboer,

U hebt de bovenstaande zaak nog niet tot een oplossing gebracht, waarmee onze client(e) geen
genoegen neemt. Wij hebben dan ook de opdracht gekregen om verdere maatregelen tegen u te

nemen. Deze maatregelen bestaan uit een beslaglegging op uw eigendommen waarvoor de

gerechtsdeurwaarder uw adres zal bezoeken op:

03 december 2009

Wij verzoeken u dringend te bewerkstelligen dat u (of een huisgenoot/huisgenote) op de

evengenoemde datum op uw adres aanwezig bent (is), zodat de beslaglegging kan worden
uitgevoerd.

U kunt beslaglegging voorkomen door uiterlijk een dag voor de bovengenoemde datum net

verschuldigde te betalen, dan wel dat u, zo client(e) dat toestaat en daarmee instemt, een
acceptabele betalingsregeling treft.

U kunt als volgt betalen:

- via een telefonische of elektronische spoedoverboeking per bank op een van onze onderstaande
banknummers;

- door storting op het postkantoor, waarna u direct een kopie van uw stortingsbewijs per fax aan
ons toestuurt; het faxnummer vindt u onderaan deze brief vermeld;

- contant of per pinbetaling op ons kantoor.

Let op: uw betaling aan ons kantoor dient een dag voor het aangekondigde bezoek in ons
bezit te zijn!

Wij raden u aan terstond na„ontvangst van deze brief contact met ons kantoor op te nemen, zodat

deze-zaak tijdig tot een oplossifvg^kan worden gebracht.

Het Verschuldigde bedraagt momen^eel € 437,69.

Groerrewegen en Partners

Gerechtsdeurwaarders

DEN HAAG

Laan 20

Postbus 10471

2501 HL DEN HAAG

E

ING 20.92.93

RABOBANK 32.31.69.643

KANTOORUREN

08.30- 17.00 uur

OVERIGE VESTIGINGEN

Amsterdam Harderwijk

Rotterdam Dordrecht

Utrecht Zwolle

Arnhem Eindhoven

Nijmegen Goes

Hilversum Schoondijke

Leeuwarden

GERECHTSDEURWAARDERS

R. Korving

P.W.J. Doeksen

KND. GERECHTSDEURWAARDERS

JJ. Wilkes

S. van Es
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VESTIGINGSMANAGER

JJ. Wilkes

(8) ARACHNICON


